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Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen har ved utgangen av 2014 8 ledere, fordelt på 3 i flokken,4 i troppen, en i laget (som også 

er med som leder i troppa) og en uten spesiell enhetstilknytning.  Ledersituasjonen er på ingen måte 

tilfredsstillende. 

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2014. 27 saker er blitt 
behandlet.  Gruppeleder har vært Einar Ramsli, selv om han etter lovene har hatt dette vervet for lenge. 

MEDLEMMER 

46 medlemmer betalte kontingent i 2014. Av dette var 38 medlemmer under 20 år. Av disse 38 er det kun 
11 der foreldrene har tilknytning til menigheten, så her har menigheten en unik mulighet for vekst. Ingen 
medlem har sluttet i løpet av året.  I 2014 fikk vi 11 nye medlemmer. Sammen med Siljan MSK er 
speiderarbeidet det mest omfattende barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Medlemmene betaler en 
kontingent på 697 kr, hvorav 200 kr går til UNG, 80 kr går til gruppa og resten til speiderforbundet sentralt 
og lokalt. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Inger Kirsten Ramsli 

Flokkassistenter: Randi Fjose Johansen. Felix Heckel  

Hjelper i flokk ( høst) Hanne Marte Ramsli 

TROPP 

Troppsleder: Einar Ramsli 

Troppsassistenter: Bente Oterholt, Kari Marthe Thoresen,, Anne Grete Doksrød, Kjetil Skovly (høst), Geir 
Åsmund Gløsmyr(vår) 

Troppen har ved årsskiftet 21 aktive speidere fordelt på tre patruljer. 

LAG 

Vi har roverlaget BURN sammen med Siljan MSK startet opp roverarbeid. Kjetil Skovly er lagleder 

Laget hadde roveropptagelse 4 speidere ble tatt opp som Rovere. Så nå teller laget 5 medlemmer fra 

Gjerpen MSK. 

Utstyr og lokaler 

Gruppen har hatt sin innebase på Betel her har vi to patruljerom samt vi bruker rom felles med 
søndagsskolen. Hovedrommet i kjelleren bruker vi når det er troppsmøter, dog ikke uten ulemper, da vi 
stadig må rydde vekk bord før møtet begynner. Speidergruppa betaler leie til menighetene i henhold til et 
menighetsmøte der det ble besluttet speidergruppas statlige mva kompensasjon beholdes av 
menigheten. 
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Vi får fermdeles benytte loven til Bjarne til leirutstyr, men vi ønsket å ha det utstyret vi benytter mer 
jevnlig nede på misjonskirka. Vi ønsket derfor å sette opp en egen bod til dette, men det ønsket ikke 
styret, så vi har investert i reoler som vi fikk plassert inne på ett lagerrom. Håper det blir tistrekkelig. 

Vi har i forbindelse med 60 års jubileet i 2013 fikk lov til å ha en utstilling i kjelleren som markerte 
speiderarbeidet i menigheten. Dette er bli mer permanent, slik at vi kan vise fra at menigheten driver 
speiderarbeid.  

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

I januar hadde vi et møte sammen med troppen der tema hva stjerner og stjernehimmelen. Senere fikk vi 
vært ute og da prøvde vi å finne disse stjernene.  

Temaet denne våren var vennskap, og det fikk de fem trofaste flokkmedlemmene prøvd seg på. Vi ble 
kjent med Mowgli og hørt historiene om jungelboka, videre hadde vi møter med Baden Powell 
grunnleggeren av speiderbevegelsen. De deltok på Shere Khan skinn som er kretsen sitt arrangement, og 
selvfølgelig var vi med på både gudstjeneste og skisøndag på våren. St. Georgsdagen ble som vanlig 
avholdt i Brekkeparken sammen med alle speiderne i Skien. Det var 3 småspeidere som deltok på 
gruppeturen i juni. 

Vi var spente på hvor mange småspeidere vi ville få i høst, om det ville komme noen og det har det. Vi har 
økt fra 5 stk til 12 og det synes vi er veldig bra. Av disse 12 så er det kun 2 som har en tilknytning til 
menigheten.  

I oppstartetn i høst brukte vi området vad lavvoene mye, og da blant annet til mat på bål. Temaet for 
høsten har vært samfunnsengasjement, og da har vi blant annet besøkt brannstasjonen i Porsgrunn. Vi 
har snakket om å være funksjonshemmet, og prøvd å være blind. Vi har smakt på mye mat i blinde og når 
en ikke kan se, da smaker maten ikke alltid like godt.  

Flokkens siste møte før grøtfesten er juleverksted med pepperkakebaking. Her får vi god hjelp av 
foreldrene til baking/ steking. Alle får laget litt julepynt/gaver og alle får smake på pepperkaker. 

Småspeiderne deltok på Show it gudstjenesten i oktober, og vi var tilstede og deltok på 1 søndag i advent 
hvor Moritz ledet møtet sammen med Heidi. 

Av turer i høst var vi med på høstturen i september som kretsen arrangerer, og på gruppas 
overnattingstur i november.  

AKTIVITETER I TROPPEN 

Vinteren 2014 var det fokus på stjernehimmel og vinterbekledning. Nytt av året var en hyttetur sammen 

med Siljanspeiderne til Lifjell. Her ble det muligheter for skiturer både bortover og nedover. Den 

tradisjonelle uteliggerturen vinterstid ble også gjennomført. Et av speidermøtene i vinter ble holdt på 

isstadion og flere fikk testet skøytene. Vi deltok også på gudstjeneste og hadde ansvar for kirkekaffen. 

Speiderne har i løpet av våren lært om ulike fugler og fugleliv. De snekret fuglekasse og laget fuglemater 

av en halvannenlitersflaske. Vi avsluttet semesteret med sommerleir/tur til Mykle. Turen startet som en 

sykkeltur, deretter padlet de kano for så å gå en tur den siste dagen. En fantastisk leir som alle husker på 

grunn av enorme mengder med knott.  

Høstens speidermøter startet med tema Geocaching. Vi fikk opplæring, for deretter å teste kunnskapene 

våre både til lands og til vanns. Gåturen gikk til Garvann og padleturen gikk ned Falkumelva.  
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Joti ble arrangert som vanlig på Midtbygda skole i Siljan hvor 32 speidere fra Gjerpen MSK og Siljan MSK 

kom i kontakt med speidere fra ca 30 land. I tillegg til chatting fikk speiderne prøve seg på å brette 

fredsdue, opplæring i førstehjelp og knuter. På søndag stod vi opp litt trøtte og Gjerpenspeiderne 

avsluttet Joti helga med å delta på Show it gudstjenesten på misjonskirka. Tema på gudstjenesten var 

vennskap, noe som passer fint inn i semesterets hovedtema. Gudstjenesten ble avsluttet med at jentene i 

troppa danset Trucker Hitch dansen foran en fullsatt sal. 

 I oktober arrangerte Roverlaget en troppstur til Geitebuvarden. Turen ble gjennomført uten ledere og 

dette var stor stas for speiderne.  

Mot slutten av året har speiderne laget sitt eget patruljebanner i skinn. Hver patrulje skal ha sitt eget 

banner med patruljenavnet og litt særpreg. Vi har i dag 3 patruljer Bjørn, Gaupe og Oter.  

AKTIVITETER I LAGET 

Vi har hatt flere møter der vi bygger opp igjen lavoene i " Bjarneskogen" 

Fikk inn et nytt medlem i våres. Han kommer fra Sandefjord med speider erfaring derfra. Ble valgt som 

lagleder når vi startet opp igjen i høst. 

Roverlaget var med å arrangere årets sommerleir for troppa. 

I høst har vi tatt smimerke og vi smidde hvert vårt knivblad. Vi har også innført et nytt merke i Rovern. 

Det er Griseslakt som vi gjennomførte i høst. 

Roverlaget har vært med på å arrangere gruppeturer og har hatt hele ansvaret for en troppshaik. 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Gruppen arrangerte en skitur på Svanstul i mars. Her var også Barnas Ark/Grandis invitert 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

Speiderne var ansvarlig for bespisningen 1. søndag i advent. Der deltok også flere av speiderne i selve 
møtet. 

Grøtfesten ble tradisjonen tro arrangert den første onsdagen i desember. Der deltok over 70 foreldre og 
speidere. For mange var dette første møte med Gjerpen Misjonskirke. En stor takk til Heidi Lundseth som 
holdt andakten for oss. 

ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Vi deltok på St Georgsfeiringen i Brekkeparken sammen med alle Skienspeiderene. Flokken var i aksjon i 
småspeiderkonkurransen, Shere Kahns skinn. Flokken deltok på høstturen som ble arrangert på Jarseng i 
september 

Roverlaget var på Grenland krets sin på måneskinnstur for rovere. Dette var en positiv opplevelse, hvor vi 

knyttet nye vennskap med andre Roverlag. 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  

 2 speidere, en leder deltok på Kombikurs på Hovden i september. Kursene gir speiderne opplæring og 
kunnskap om rollen som patruljeførere og senere ledere i speideren. I tillegg bidro ledere fra gruppa til 
den tekniske gjennomføringen. 
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ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  

Troppa deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. 

Regnskap 

 

Regnskapet gjøres opp med ett overskudd. Hovedårsaken til dette er den planlagte redskapsboden ikke 
ble realisert og at vi har hatt færre på Hovdenkursene enn vi håpet. Speiderne har gjennom kontingent og 
betaling for turer også betalt inn mer til drift av gruppa enn budsjettert. 


